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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1

dalimi:

1. P a k e i č i u Mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. ADV-658 „Dėl

Asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu, 4 punktą ir jį

išdėstau taip:

„4. Asmeninės pagalbos valandinis įkainis 9,53 Eur.“.

2. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. spalio 1 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų

paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2,

Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną

mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų

komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio

rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka. 

Administracijos direktorius      Kęstutis Jakštas
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